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L’SPC crida a la vaga general
El Sindicat de Periodistes de Catalunya fa una crida
als periodistes i al conjunt dels treballadors dels
mitjans de comunicació de Catalunya a secundar la
convocatòria de vaga general feta per CCOO i UGT i a
la qual l’SPC s’ha adherit. La reforma laboral
elaborada pel Govern del PP suposa un greu atemptat
als drets dels treballadors, especialment d’aquells
col·lectius més desprotegits com són els aturats i, en
particular, d’aquells que ho poden ser a partir d’ara.
Les mesures que vol implantar el Govern rebaixa les

seves prestacions socials i les cotitzacions que se’n
deriven. Això afecta principalment als salaris de
tramitació, abaratint considerablement el cost de les
indemnitzacions que han de pagar les empreses en
casos d’acomiadaments improcedents o per
expedients de regulació. Altres conseqüències del
Decret del Govern són la incentivació dels contractes
precaris, l’expulsió del dret a cobrar subsidi dels
majors de 52 anys o la privació del dret a les
prestacions de desocupació a importants col·lectius
de treballadors amb contracte fix discontinu. En un
sector com és el de comunicació, amb importants
col·lectius que treballen amb situacions laborals
força precàries (falsos col·laboradors, contractació
fraudulenta, subcontractació...), l’actual
contrareforma té uns efectes encara més grans.

Suport dels mitjans a la vaga general
El Sindicat de Periodistes de Catalunya,
conjuntament amb la resta de forces sindicals
presents a les empreses de comunicació, està
convocant assemblees als mitjans catalans, en les
quals s’està suport massiu a la convocatòria de vaga
general. Fins ara, han mostrat ja la seva
predisposició a participar a la jornada d’atur els
següents mitjans: BTV, La Farga de l’Hospitalet, La
Mañana, Catalunya Ràdio, El Triangle, Regió7, El
Periódico, La Vanguardia, Diari de Terrassa, RTV de
Terrassa, COM Radio, TV3, Z Digital, Ediciones
Reunidas (el grup de revistes del Grup Z) i Segre. Als
mitjans que falten per pronunciar-se, la corresponent
assemblea està pendent de celebració, però amb el
dia i hora ja fixats. A la pràctica totalitat d’aquests,

però, les expectatives generades són de secundar la
convocatòria.

Els diaris, el 19-J. La resta, el 20-J
La convocatòria de vaga general per al 20-J té, com
sempre, l’excepció de les empreses de premsa diària
que la fan el dia abans, és a dir, en aquest cas, el
dimecres 19 de juny, per tal que el dia 20, quan la fa
tothom, el que no hi hagi diaris ja permeti visualitzar
el primer triomf de la convocatòria. Per aquest
motiu, doncs, i tal com s’ha ratificat a les assemblees
corresponents, els diaris hauran de parar el 19-J
mentre que la resta de mitjans ho faran el 20-J. En el
cas de premsa, no hi ha d’haver serveis mínims
perquè no es tracta d’un servei essencial. El dret a la
informació de la ciutadania sobre l’actualitat de la
vaga es cobreix per part dels mitjans àudiovisuals de
titularitat pública, que estan pactant amb les
respectives direccions petits butlletins informatius,
de durada mínima. Els mitjans àudiovisuals de
titularitat privada, així com els digitals, no estan
sotmesos a la prestació de serveis mínims i per tant,
la vaga ha de ser total. Per al 19 de juny hi ha
convocada a Barcelona una manifestació dels
treballadors dels mitjans de comunicació de premsa
diària de la qual encara és pendent de confirmació
l’hora de celebració.

Acord per als convenis d’El País i La
Vanguardia

Els treballadors de La Vanguardia i El País han
ratificat l’acord de conveni al qual van arribar els
respectius comitès d’empresa amb els responsables
dels rotatius. En el cas d’El País, el pacte va ser
aprovat pel 87% dels vots de l’assemblea, un cop els
directius de Prisa es van fer enrera de la seva
proposta de modificar de manera significativa les
condicions laborals del personal. Això va servir per
desconvocar les vagues previstes per als dies 13 i 15
de juny. Pel que fa a La Vanguardia, també s’ha
arribat a un acord després que l’empresa retirés
algunes propostes de canviar unilateralment
l’ordenament laboral al diari. Finalment s’ha firmat
un conveni per a dos anys que fixa un augment del
3,85% per al 2002 i l’IPC de Catalunya més 0,5% per
al 2003. El pacte final va permetre també
desconvocar la vaga indefinida prevista per a partir
del 30 de maig passat. L’acord va arribar el matí del
mateix dia 30, quan l’atur ja havia començat però
que va permetre, un cop l’assemblea de La
Vanguardia va validar el nou conveni, reiniciar el
treball i treure, finalment, el diari.

Condemna a Marca per un
acomiadament
L’empresa editora del diari esportiu Marca, el Grup
Recoletos, ha estat condemnada pels tribunals del
social de Barcelona a pagar una indemnització al
fotògraf Francisco Javier Campillo per haver-lo
acomiadat de manera improcedent. El fotoperiodista
portava treballant a l’empresa des de feia uns quants
anys, sense cap tipus de contracte tot i que la seva

tasca professional era desenvolupada de manera
constant, habitual i sota les instruccions dels
resposables del rotatiu. La sentència estima aquestes
circumstàncies i ha reconegut la relació laboral
establerta, condemnant Marca a pagar una
indemnització de 45 dies per any treballat més els
salaris de tramitació corresponents. Aquest cas és
exemple dels molts que es donen al nostre sector i
que cada cop que es reclama els tribunals, les
sentències que se’n deriven acostumen a ser
totalment favorables a les tesis sindicals.

L’SPC denuncia les censures al
programa Línia’900
La secció sindical de l’SPC a TVE ha denunciat la
censura patida pel programa Línia’900, un dels més
emblemàtics de la cadena, per la suspensió de
l’emissió de dos reportatges que tractaven qüestions
de manera no satisfactòria per al punt de vista del
Govern del PP. El Sindicat considera que “l’escàndol
per la supressió dels dos reportatges, que ha
provocat la protesta de professionals, usuaris i
formacions polítiques, és una nova mostra de a
quines barroeries es pot arribar quan els mitjans
públics de comunicació, que es financen entre tota la
ciutadania i que suposadament tenen un control
parlamentari, són utilitzats pels governs per fer
propaganda de les seves iniciatives, o bé, pateixen la
censura més directa quan elaboren alguna informació
que no és del seu gust”. Aquesta situació referma un
cop més la tesi dels que defensem la necessitat d’un
canvi urgent de model de radiotelevisió pública que

permeti reforçar la seva independència, neutralitat i
professionalitat, i que, a través d’un Pacte d’Estat,
deslligui aquest tipus d’emissores del control
governamental.

Assemblea dels Periodistes de les
Terres de l’Ebre
El pròxim divendres dia 14 de juny, es celebrarà
l’Assemblea General de l’Associació de la
Comunicació de la Regió de l’Ebre (ACRE), de la qual
formen part uns 70 professionals de la informació
d’aquestes comarques i que compleix ara el seu
primer aniversari. La sessió consistirà essencialment
en una xerrada de presentació del Sindicat de
Periodistes de Catalunya i de les diferents línies
d’actuació en què s’està treballant. També es
discutirà sobre les condicions en què es desenvolupa
la tasca dels informadors en aquesta zona i es
facilitarà informació sobre el resultat de les gestions
realitzades amb les autoritats governatives per les
queixes presentades pels professionals d’aquestes
comarques per les dificultats posades per les forces
de seguretat per desenvolupar la seva tasca en motiu
de la constitució del Consell General del Consorci per
a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre. L’encontre
acabarà amb un sopar-festa.

Trobada a Madrid de la Plataforma en
Defensa dels Mitjans Públics

Els dies 30 i 31 de maig passats, es van celebrar a
Madrid les primeres jornades de la Plataforma en
Defensa de la Radiotelevisió Pública. Hi van
participar persones provinents tant de l’àmbit
sindical com de l’univesitari. Les primeres van
aportar la visió del treballador dels mitjans públics i
les segones tot un univers teòric que també és útil
pels que treballen en aquestes empreses. Es va
constatar un cop més la necessitat de l’existència
dels mitjans públics com a indispensables per a
l’existència d’un sistema democràtic. Amb matisos
diferents, un altre element àmpliament assumit va
ser la necessitat que els directors generals dels
diferents ens o corporacions han de ser nomenats
pels Parlaments respectius. També va haver-hi
consens en la necessitat de subvencionar la
radiotelevisió pública, que aquesta ha de tenir una
programació de qualitat, i que cal un organisme de
control que garanteixi el seu caràcter de servei
públic. A la mesa sobre RTV “de proximitat” es van
aplegar representants de quatre mitjans autonòmics
(de Catalunya, País Valencià, Andalusia i Galícia) i
dos de locals, un de públic (BTV) i un de privat (Zona
K, de Madrid). Es va coincidir en denunciar el control
governamental de les emissores, controlades per
diverses formacions del ventall polític. En el cas de
Canal9, a més, es va recordar el gran dèficit
econòmic i l’abusiva utilització de productores
privades. La trobada va servir també per avançar en
la coordinació de les diferents plataformes per a la
defensa i democratització dels mitjans públics
existents a diversos punts de l’Estat espanyol.

